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ALGOLOGIA ESTE ŞTIINŢA CE STUDIAZĂ ALGELE − OR-
GANISMELE CARE CONSTITUIE O PARTE COMPONENTĂ 

A ECOSISTEMELOR TERESTRE, AERIENE ŞI ACVATICE [2,6,7,8]. 
ASEMENEA ORGANISME PREZINTĂ UN MATERIAL DE PERSPECTIVĂ 
ÎN ELABORAREA INVENŢIILOR DIN DOMENIUL BIOTEHNOLOGIC, CE 
SE BAZEAZĂ PE PARTICULARITĂŢILE COMPONENŢEI BIOCHIMICE ŞI 
PE CAPACITATEA DE A MODIFICA COMPONENŢA SUBSTRATULUI PE 
CARE VEGETEAZĂ [11]. 

În procesul de fotosinteză, algele, fi ind organisme 
autotrofe, elimină oxigenul, participând astfel la oxi-
darea substanţelor din mediu. În cazul ecosistemelor 
acvatice, algele contribuie la transformările hidrochi-
mice şi infl uenţează calitatea apei, participând intens 
în procesul de epurare. În acest domeniu sunt utili-
zate algele din fi lumul Chlorophyta, Euglenophyta, 
Cyanophyta etc. care, prin dezvoltarea lor, consumă 
compuşii biogeni şi, în consecinţă, conduc la scăde-
rea cantităţii nitraţilor, fosfaţilor, ionilor de amoniu, a 
metalelor grele şi a consumului chimic de oxigen [2]. 
Astfel, invenţiile din domeniul algologiei pot avea o 
largă utilizare în protecţia mediului. 

Algele care vegetează în  sol, de asemenea, pre-
zintă un material important pentru elaborarea in-
venţiilor, cu utilizarea lor în agricultură. De exemplu, 
unele alge albastre-verzi au capacitatea de a fi xa 
azotul atmosferic, contribuie la fertilizare şi consoli-
dează particulele de sol. În domeniul pedogenetic, 

algele cianofi te participă la circuitul elementelor bi-
ogene şi prezintă un produs rentabil pentru îmbu-
nătăţirea calităţii solului. Sunt cunoscute lucrări ce 
demonstrează că algele pot fi  utilizate în stimularea 
germinării seminţelor şi contribuie la sporirea recol-
tei diferitor culturi [4,5]. 

 Din acest motiv, dezvoltarea algologiei apli-
cate şi elaborarea unor invenţii în acest domeniu 
au devenit o stringenţă pentru agricultură. Noi-
le elaborări algologice prezintă interes în ceea ce 
privește sporirea producţiei de tomate, castraveţi, 
la elaborarea produselor biologic active, precum şi 
în domeniul zootehniei. În această ordine de idei, 
menţionăm efi cacitatea utilizării algelor cianofi te, şi 
anume a speciilor din genurile: Spirulina, Calothrix, 
Cylindrospermum, Nostoc etc. 

Din elaborările recente ale algologilor din Repu-
blica Moldova, prezintă interes brevetele ce redau 
unele procedee noi de fertilizare a solului cu utiliza-
rea diferitor specii de alge, stimularea creşterii plan-
telor de cultură, procedee de obţinere a cantităţilor 
sporite de biomasă algală şi, nu în ultimul rând, ob-
ţinerea tulpinilor de alge, care sunt o sursă de sub-
stanţe biologic active şi material nou în domeniul 
biotehnologiei [1,5,9,10]. Implementarea acestor 
invenţii în procesul de producere poate aduce venit 
statului şi, prin urmare, pot  contribui la dezvoltarea 
economiei. 
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Un factor important pentru promovarea unei in-
venţii este aducerea informaţiei din brevete la nive-
lul producătorului. Însăşi forma de structură a unui 
brevet deja conţine informaţia tehnico-ştiinţifi că 
utilă pentru aplicare, oferă informaţii valoroase des-
pre domeniul de utilizare şi modul de implementa-
re a invenţiilor. Specialiştii din domeniul managerial 
au estimat că peste 80% din informaţia din brevete 
nu se regăseşte în alte surse [3], ceea ce conduce la 
necesitatea editării invenţiilor în articole ştiinţifi ce 
pentru popularizarea informaţiilor. O mare impor-
tanţă în promovarea invenţiilor o prezintă participa-
rea la numeroase expoziţii internaţionale şi saloane 
internaţionale de inventică, astfel facilitându-se co-
laborarea între investitori sau producători şi inven-
tatori. Este foarte important ca partea fi nanciară a 
acestor activităţi să fi e susţinută de organizaţiile de 
promovare a invenţiilor, sistemul de implementare 
devenind astfel mai funcţionabil. 

În concluzie, putem afi rma că elaborarea și dez-
voltarea invenţiilor în domeniul algologiei din Re-
publica Moldova capătă amploare, fapt ce necesită 
o mai bună promovare a acestora. Or, implementa-
rea invenţiilor din domeniul algologiei poate aduce, 
incontestabil, benefi cii importante economiei ţării 
noastre.
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REZUMAT

Invenţiile din domeniul algologiei şi promo-

varea lor în Republica Moldova. Dezvoltarea 
algologiei aplicate şi elaborarea unor invenţii în 
acest domeniu au devenit o stringenţă pentru agri-
cultură. Noile elaborări algologice prezintă interes 
în ceea ce privește sporirea producţiei de tomate, 
castraveţi, la elaborarea produselor biologic active, 
precum şi în domeniul zootehniei. Din elaborările 
recente ale algologilor din Republica Moldova, pre-
zintă interes brevetele ce redau unele procedee noi 
de fertilizare a solului cu utilizarea diferitor specii de 
alge, stimularea creşterii plantelor de cultură, pro-
cedee de obţinere a cantităţilor sporite de biomasă 
algală şi, nu în ultimul rând, obţinerea tulpinilor de 
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alge care sunt o sursă de substanţe biologic active 
şi material nou în domeniul biotehnologiei. 

ABSTRACT

Inventions in Algology and Promotion There-

of in the Republic of Moldova. The development 
of applied algology and elaboration of inventions 
in this fi eld have become stringency for agricultu-
re. New algologic developments are of interest in 
terms of increasing the production of tomatoes, 
cucumbers, in the development of biologically ac-
tive products, as well as in animal husbandry. From 
recent developments of Moldovan algologists of in-
terest are patents that render some new processes 
for soil fertilization using diff erent species of algae, 
boosting the growth of crop plants, processes for 
producing increased amounts of algal biomass and, 
not least, producing algal strains that are a source 
of biologically active substances and new material 
in the fi eld of biotechnology.

РЕФЕРАТ 

Изобретения в области альгологии и их 

продвижение в Республике Молдова. Разви-
тие прикладной альгологии и разработка изо-
бретений в данной области приобрели особую 
актуальность для сельского хозяйства. Новые 
альгологические разработки представляют ин-
терес с точки зрения увеличения производства 
томатов, огурцов, при разработке биологически 
активных продуктов, а также в животноводстве. 
Из последних разработок молдавских альголо-
гов представляют интерес патенты, описываю-
щие новые методы удобрения почвы с исполь-
зованием различных видов водорослей, стиму-
лирования роста культурных растений, способы 
получения более высокого выхода водоросле-
вой биомассы и, не в последнюю очередь, полу-
чение штаммов водорослей, являющихся источ-
ником биологически активных веществ и новым 
материалом в области биотехнологии.


